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פענוח הקוד הגנטי

–נוקלאוטידים 3= קודון ➢

.המתורגמים לחומצה אמינית

לחלק מהחומצות האמיניות יש  ➢

.יותר מקוד אחד
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פענוח הקוד הגנטי

תחילת  "מציינים מהקודוניםחלק ➢

".סוף קריאה"ו" קריאה

הקוד הגנטי תקף כמעט בכל ➢

.האורגניזמים
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מוטציה

א של  "מוטציה היא תהליך המביא לידי שינוי בדנ➢

.אורגניזם

בעקבות השינוי עשוי להופיע שינוי בחלבון  ➢

.ובעקבותיו בתכונת היצור

?מתי לא יחול שינוי➢



כיצד נוצרות מוטציות

המוטציות מתרחשות כתוצאה מפעילותם של גורמים  ➢

(.(mutagensמוטגנים:  הנקראים. מסוימים

:העיקריים הידועים היום הםהמוטגנים➢

סוגים שונים של קרינות. 1➢

כימיקלים למיניהם. 2➢

נגיפים  . 3➢



כיצד נוצרות מוטציות

גם  במוטגניםבני אדם למדו להשתמש ➢

,  במעבדות המחקר, באופן מלאכותי

.להשראת מוטציות

מעלה את במוטגניםשימוש מלאכותי ➢

,  )!!(ויותר 100שכיחות המוטציות פי 

בהשוואה למוטציות שמתרחשות באופן  

.ספונטני
By LepoRello - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25850558



תכונות המוטציות

.מוטציות הן הבסיס להתפתחות המינים בטבע ולתהליך האבולוציה➢

מהווים מקור להרחבת מאגר  , הגנים המוכפלים שעוברים מוטציות➢

והם מגדילים את יכולת הסתגלותו לתנאים  , הגנים של האורגניזם

.  משתנים



תכונות המוטציות

"  ישן"וה" חדש"ה-שהפרט בעל שני הסוגים של הגנים , סביר להניח➢

סיכוייו לשרוד ולהעמיד צאצאים  , יהיה מוצלח יותר בתנאים מסוימים

.  גדולים יותר לכן הוא יתרבה וצאצאיו יהיו הרוב באוכלוסייה



תכונות המוטציות

המוטציה משפיעה על הדורות הבאים רק אם היא מתרחשת בגמטות  ➢

(.תאי מין)

תאי הגוף שאינם  )לעומת זאת מוטציה המתרחשת בתאים הסומטיים ➢

באה לידי ביטוי אך ורק באותו אורגניזם בו התרחשה המוטציה  ( תאי מין

.ואינה עוברת לדורות הבאים



סוגי מוטציות

הן מוטציות מוטציות נקודתיות ➢

שמתרחשות בגן אחד וגורמות  

שינוי ברצף הבסיסים  

.א''הדנהחנקניים במולקולת 
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סוגי מוטציות

החלבון המתורגם  -החלפה ➢

לא  "עלול לכלול חומצה אמינית 

.במקום המקורית" נכונה

חלבון כזה עלול להיות  ➢

שונה במבנהו ובפעילותו  

.  מהחלבון התקין ועשוי שלא
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סוגי מוטציות

גורמת להזזת  -החסרה ➢

.  מסגרת הקריאה

המבנה של החלבון  ➢

וברוב  , שמתקבל משתבש

המקרים מתקבל חלבון  

.אחר
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סוגי מוטציות

.כמו בהחסרה-הוספה ➢

הן  מוטציות כרומוזומליות➢

מוטציות שמתרחשות בקטעי 

א בכרומוזום או במבנה או "דנ

.במספר הכרומוזומים
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הריבוזוםפרס הנובל על 

בשיעור הבא

בשיעור זה למדנו על

סיכום התרגום ומוטציות




